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1. Abertura e Informes  

O Engº André afirma que não recebeu a ATA da terceira reunião.  

O Engº Cleber procedeu a leitura da ATA da quarta reunião que foi 
aprovada com pequenas correções.  

2. Relato do GT da Instrução Normativa nº 07  

O Grupo de Trabalho relata o resultado das discussões relativas ao 
Licenciamento Prévio.  

O Geol. Dario esclarece que com relação a titularidade da área, o DNPM 
aceita que o próprio titular apresente projeto e opere a lavra, que o titular 
arrende os direitos de lavra a terceiros que apresentam projeto em seu 
nome ou em nome próprio, ou ainda que se faça uma cessão de direitos 
minerários que transferem a concessão na sua totalidade ou em parte 
através de desmembramento. Qualquer desses atos passa a valer após 
sua publicação no Diário Oficial da União.  

O Biol. Joaquim julga que o DNPM é o órgão principal na questão mineral 
e que a FATMA tem uma função assessória. Quanto a titularidade 
entende que independentemente de quem efetivamente conduzir a lavra, 
a responsabildade recai sobre o titular original. 



Foi mencionado pelo Engº Cleber o caso recente da Nova Próspera 
Mineração S.A. que adquiriu os direitos minerários da CSN, porém o 
contrato estipulava que os danos ambientais anteriores a data da 
trasnferência da titularidade permaneciam com a CSN. Ocorre que a 
Nova Próspera paralizou suas atividades e, posteriormente, outras 
empresas, sem autorização conforme o Geol. Dario, mineraram os 
depósitos de rejeito da CSN e da Nova Próspera e efetuaram uma 
recuperação ambiental na área. O Biol. Joaquim entende que neste caso 
a responsabiidade é da concessionária.  

Quanto ao processo de Licenciamento Ambiental, a necessidade e a 
forma da prova de titularidade deve ser explicitada na Instrução 
Normativa. Sugere-se que a empresa defina a situação da titularidade já 
na obtenção da Licença Prévia. Normalmente a titularidade é comprovada 
através da cópia do Diário Oficial que publica o ato.  

O Biol. Joaquim reforça que o meio ambiente é acessório no processo 
minerário, e que o órgão principal é o DNPM.  

A seguir o GT da IN-07 esclarece o que foi discutido em relação a Licença 
Prévia. Serão mantidos todos os tópicos da IN-7 original no que se refere 
ao cadastro e informações gerais de informação que identificam o 
empreendedor e situam o empreendimento geograficamente, reforçando 
apenas a “Descrição Preliminar da Atividade e dos Sistemas de Controle 
Ambiental”, item este que poderá absorver a formatação do FCE 
(Formulário de Caracterização do Empreendimento), compreendendo, 
portanto, elementos de um Projeto Conceitual. Desta forma será possível 
a análise e emissão das exigências necessárias à expedição da Licença 
Prévia.  

Na parte relativa à Descrição Preliminar das Atividades e dos Sistemas de 
Controle Ambiental devem ser preenchidos de forma que a FATMA tenha 
uma visão completa, a nível conceitual, do empreendimento e de todas as 
suas etapas, incluindo beneficiamento, transporte, embarque e depósito 
de rejeitos. A partir deste documento a FATMA faria as exigências dentro 
de uma lista pré-determinada de documentos passíveis de solicitação, 
tais como: ART, Documentos da Prefeitura Municipal, além dos 
comprovantes de Titularidade da Concessão, Recolhimento de Taxa e 
Publicação nos termos da Resolução CONAMA,.  

O Biol. Joaquim salienta que o órgão ambiental deve deixar claro o que 
pode vir a ser solicitado, dentro do que estabelecem as Normas e 
Resoluções, de forma que o empreendedor não seja surpreendido por 
exigências exóticas.  



O Estudo de Impacto Ambiental deve ser seguido, o órgão ambiental 
deve emitir um Termo de Referência o qual deverá ser seguido pela 
empresa. Salienta que o trabalho de análise do EIA/RIMA deveria ser 
cobrado pelo órgão ambiental tendo em vista que dá mais trabalho que o 
Licenciamento.  

3. Discussão do Protocolo de Intenções      

Foi procedida a leitura da minuta do Protocolo de Intenções e em seguida 
foram sugeridas as seguintes alterações:  

Signatários: FATMA, MPF, MPE, CPPA, DNPM, SIECESC 
Foram sugeridos: Fed. Dos Trabalhadores, IBAMA, ONG’s (1 
representante das 08 ONG do sul), Sind. Dos Trabalhadores, MME 
(SMM), Municípios, UNESC, entre outros porém não houve consenso e 
este item será discutido posteriomente nas próximas reuniões.  

Clausula Primeira: Sugerida a seguinte redação:  

“O presente Protocolo de Intenções tem como objeto a articulação entre 
os órgão supra, visando ações integradas que possibilitem a adequação 
das atividades de mineração de carvão da região sul às normas 
ambientais.”  

         
Clausula Segunda: Sugerida a seguinte redação:    

“Clausula Segunda: Da Articulação  

A articulação prevista na cláusula primeira entre os órgão supra citados 
será desenvolvida através de uma Comissão Técnica de caráter 
permanente, constituída por representantes oficialmente designados, que 
se reunirão periódicamente, com caráter consultivo, objetivando a criação 
de regras orientadoras que possibilitem a adequação das atividades de 
mineração de carvão na região sul de Santa Catarina às normas 
ambientais, servindo de foro permanente para a discussão de assuntos 
técnicos relacionados ao setor carbonífero.”  

Clausula Terceira: Sugerida a seguinte alteração:  

“Claúsula Terceira: Das Atribuições   

Da FATMA  

a) Elaboração de instruções normativas necessárias às atividades 
de mineração de carvão, ouvida a Comissão Técnica, as quais 



serão objeto de acatamento por parte dos empreendedores 
desde o momento da sua publicação;  

b) Somente licenciar as atividades que estiverem dentro dos 
critérios técnicos que atendam as normas ambientais, bem 
como efetuar a suspensão das licenças das empresas que 
estiverem em discordância com as previsões deste instrumento 
ou agindo em desacordo com as condições estabelecidas na 
licença, ressalvados os casos excepcionais aqui estabelecidos;   

c) Elaborar minuta de Termos de Ajustamento de Conduta, onde 
couber, ouvida a Comissão Técnica;  

d) Concluir as análises dos estudos de impacto ambiental já 
apresentados pelas empresas mineradoras, emitindo o 
competente parecer, num prazo máximo de 06 (seis) meses.  

Clausula Quarta: Sugeridas as seguintes alterações  

“Clausula Quarta: Da Minuta do TAC  

Dentre as cláusulas constantes do TAC a ser celebrado, onde couber, 
com cada mineradora e os signatários do presente protocolo de 
intenções, constará, necessáriamente:  

a) Que as cláusulas dos TAC relacionadas com adequação da 
mineradora à legalidade e à regularidade de instalação e operação 
tomarão por base, na sua elaboração, critérios técnicos, consensados 
na Comissão e oriundos de orientações técnicas constantes de 
trabalhos produzidos, entre outros, pela ECP, ZETA/IESA, JICA, 
CETEM, FATMA/BID, ou outras produzidas, de caráter geral ou 
especificamente para o caso em questão e que representem a 
solução técnica mais adequada para os problemas existentes no local 
específico.  

b) A compensação ambiental em cada TAC deverá ser fixada de acordo 
com a legislação em vigor, em no MÀXIMO 0,5% do valor total do 
empreendimento, com destinação dos recursos sugerida pela 
empresa através de projetos destinados à área ambiental na região 
sul do estado, submetidos à aprovação da FATMA. A implementação  
do projeto devera ser definida de comum acordo entre os signatários 
do TAC.  

Os demais itens não foram discutidos, somente ressalvado pelo 
representante do DNPM que a periodicidade trimestral especificada na 



cláusula TERCEIRA, item d, é inviável considerada a (pela) estrutura atual do 
DNPM.  

A cláusula relativa às atribuições específicas do DNPM será dsicutida 
internamente no referido órgão.  

Na cláusula SEXTA relativa às Atribuições Gerais foi iniciada a discussão 
sendo que até o momento se sugere a inclusão da obrigatoriedade da 
instituição em manter seu representante na Comissão Técnica e que o 
sistema de audiência pública deveria ser substituído por uma outra forma de 
divulgação de resultados.   

4. Comentários Gerais  

Após algumas discussões foram salientados os seguintes pontos:  

 

No caso de áreas já degradadas deve ser solicitado um Plano 
de Recuperação. 

 

O empreendedor sempre solicita, porém cabe ao órgão a 
decisão de dispensar a Licença Prévia. 

 

O Ministério Público referendará o que for definido no âmbito 
desta Comissão? 

 

O PCA – Plano de Controle Ambiental foi criado por Resolução 
para resolver a situação específica de determinadas áreas. 

 

A ação conjunta do DNPM e da FATMA deve ser incentivadas e 
praticadas. 

 

O processo de Licenciamento deve ser claro naquilo que é 
documento e naquilo que é instrumento ao processo. 

 

Instrumentos que não foram regulamentados não são passíveis 
de cumprimento. 

 

Ficou estabelecido que um Grupo detalhará a lista de 
documentos passíveis de serem solicitados pelo órgão 
ambiental. 

 

O transporte de carvão deve seguir as normas internacionais 
(convenção da Basiléia) já que o mesmo é classificado como 
produto perigoso. O mesmo vale para o Carvão –CATA para 
tratamento de água e o coque. 

 

Todos os aspectos técnicos passíveis de discussão ou 
alteração, inclusive os relativos ao trasnporte, devem compor 
anexo da Instrução Normativa. Os anexos da Instrução 
Normativa devem explicitar o que é necessário, o que é 
imprescindível e o que é facultativo. 

 

Existe atualmente oferta de seguro para transporte de cargas 
perigosas.  



O Biol. Joaquim informa que a Lei 6.938 está contemplada na Constituição, 
exceção para disposições que contrariam os dispositivos constitucionais.  

Ficou definido que a Instrução Normativa será detalhada pelo Grupo de 
Trabalho já formado, e que a partir de agora a Comissão iniciará a discussão 
da Minuta do Protocolo de Intenções apresentado pela FATMA no dia 23 de 
Outubro, cuja proposta de aprimoramento deverá ser apresentada no dia 24 
de Novembro de 2003.  

Foi sugerido aos presentes que tragam cópias de todas as sentenças e 
Termos de Ajuste de Conduta que porvertura estejam envolvidos.  

Foi comentado pelos representantes de órgãos governamentais a questão da 
legitimidade deles como representantes, já que não houve até agora 
nenhuma nomeação oficial.   

Foi salientado que na reunião do dia 23 de Outubro de 2003, os membros da 
Comissão, ou representantes das respectivas instituições foram nominados, 
porém este fato não foi registrado na ATA. Ficou estabelecido que esta 
Comissão encaminhará ofício a FATMA e ao DNPM solicitando a indicação 
formal de representantes e também encaminhará à Procuradora da FATMA, 
Drª Rode sugestões para complementação da ATA do dia 23 de Outubro de 
2003.  

5. Encaminhamentos  

 

Os Grupos de Trabalho desenvolverão suas atividades, trazendo 
novas conclusões para a próxima reunião; 

 

Será encaminhado documento à FATMA e DNPM solicitando a 
nomeação oficial dos representantes na Comissão Técnica; 

 

Será encaminhada sugestão de complementação da ATA para a 
Procuradora da FATMA.   

6. Próxima Reunião  

A próxima reunião foi marcada para o dia 13 de Novembro de 2003 às 
8:00 h no SIECESC.  

A reunião foi extendida para  o período da tarde das 14:00 às 16:00. 
Sem mais para tratar a reunião foi encerrada as 12:00 h, e na sua extensão 
às 16:00h.   

Engº Cleber J. B. Gomes 
Secretário da CTMASC  
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